ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﺪون ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤ ﺷﻮد

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی،
ﻣﺮﺗﻀ ﺑﺎﻧ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺿﻤﻦ ﺗﺸﺮ از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ رﺳﺘﻤ در دوره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اش در ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ،ﯾ از
ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد را ﺣﻮزه ﻣﻬﻢ اﺛﺮﮔﺬار ﻓﺮﻫﻨ ،اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﮔﺮدﺷﺮی داﻧﺴﺖ و ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺮدﻣ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺣﻮزه
ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨ در دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﺮﮐﺎت ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ و دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ ﺗﺮ در اﯾﻦ
ﺣﻮزه ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺧﻮﺑ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
او اداﻣﻪ داد :ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨ و اﺟﺘﻤﺎﻋ از ارﻛﺎن اﺻﻠ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ و ﻫﯿ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار و ﻓﺮاﮔﯿﺮی در ﺟﻬﺎن ﺷﻞ ﻧﻤ ﮔﯿﺮد و
ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﺶ ﻧﻤﯿﺮﺳﺪ ﻣﺮ اﯾﻨﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋ و در ﺟﻬﺖ ارﺗﺒﺎط ﻗﻮی ﺗﺮ و ﺟﺎﻣ ﺗﺮ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ اﺻﻠ
)ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠ (ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺸﺎور رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻓﺰود :ﻓﺮﻫﻨ ﻫﺎ و ﺧﺮده ﻓﺮﻫﻨ ﻫﺎ و ﺗﻨﻮع ﻓﺮﻫﻨ زﯾﺎدی ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﺗﻮان ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﺮدم
ﮐﻤ ﺷﺎﯾﺎﻧ ﮐﺮده و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦ ﺗﻨﻮع ﻓﺮﻫﻨ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺗﺤﺎد و اﻧﺴﺠﺎم ﻣﺮدم را ارﺗﻘﺎء دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺗﻨﻮع ﻓﺮﻫﻨ ،ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﺗﺎرﯾ ﺳﯿﺎﺳ
و اﺟﺘﻤﺎﻋ و وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎص اﯾﺮان در دﻧﯿﺎ ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ از دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨ و اﺟﺘﻤﺎﻋ اﺳﺖ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ آن اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل
و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﻣﺮﺗﻀ ﺑﺎﻧ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺎه وﯾﮋه در ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﻣﺎ اﻟﺰاﻣﺎﺗ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن اﻟﺰاﻣﺎت در
ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .ﻣﻨﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت وﯾﮋه اﯾﺮان دﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻢ در ﻗﺎﻟﺐ وﯾﮋﮔ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨ و اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﺧﻮد را ﺗﺪوﯾﻦ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
دﺑﯿﺮ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﯾﺮان در ﺟﺎﯾﺎﻫ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨ ﻏﻨ و ﻣﺮدﻣ
اﺳﺘﻮار ﺑﺎ ﺗﻴﻪ ﺑﺮ ﺗﻮان داﺧﻠ ﺗﻮﺳﻌﻪ درون زا را ﻣﺤﻘﻖ ﮐﻨﺪ .ﺧﺼﻠﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﻨﻮع ﻓﺮﻫﻨ و ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺧﺎرﺟ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه
ﺑﻠﻮغ اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﻋﻤﻖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ﻓﺮﻫﻨ اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری ـ ﺻﻨﻌﺘ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺪون ﻫﻤﺮاﻫ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠ و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨ
ﻣﺮدم ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭘﺲ ﻧﻘﺶ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨ ،اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﮔﺮدﺷﺮی ﻧﻘﺶ وﯾﮋه ای اﺳﺖ .از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﺘﺮ را ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﺪی
دو ﺳﻮﻳﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻣﺮﺗﻀ ﺑﺎﻧ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨ اﺟﺘﻤﺎﻋ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :راه اﻧﺪازی ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﺎﻧﻮان
در ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ و اداره آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم و اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﭘﯿﯿﺮی و دﻧﺒﺎل ﻣ ﺷﻮد.

